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Проектът се изпълнява
във връзка със сключен
договор за БФП между
МОСВ и Община Балчик
с № DIR-51011119-C018”,
финансиран по Операти-
вна  програма  „Околна
среда 2007-2013 г.”, по по-
кана от страна на МОСВ
за представяне на проек-
тни предложения за ре-
конструкция и изгражда-
не на градски ВиК мре-
жи  и  пречиствателни

станции,  с  референтен
номер:BG161PO005/10/
1.11/03/19, приоритетна
ос 1 „Подобряване и раз-
витие на инфраструкту-
рата за питейни и отпа-
дъчни води”, процедура
„Подобряване и развитие
на инфраструктурата за
питейни и отпадъчни во-
ди в агломерации с насе-
ление над 10 000 е.ж”

Проектът на Община
Балчик обхваща:

- Преместване  точката
на заустване на 1 морска
миля навътре в морето;

- Ремонт на  вълнолом
/с дължина 50 м./, огра-
ждащ от запад територи-
ята на ПСОВ Балчик;

- Изграждане на трети
утаител в ПСОВ Балчик,
само след доказана не-
обходимост от извърше-
но  прединвестиционно
проучване.

- Разширяване на  ка-

нализационната мрежа
на град Балчик с дължи-
на около 6 500 м. в кв.
„Изток”, районите „Сбор-
но място” и „Кулака.

- Рехабилитиране  на
водоснабдителна  мре-
жа в гр.Балчик  по тра-
сето, по което ще се по-
лага  канализационна
инфраструктура с дъл-
жина около 3000 м

Проектът се изпълня-
ва на два етапа.

По  време  на  първия
етап ще се  изготвят:   под-
робно прединвестицион-
но проучване, идейни  и
работни проекти за раз-
ширение на вътрешната
канализационна мрежа с
дължина ок. 6500 м. и ре-
конструкция на съпътст-
ващата  водопроводна
мрежа с дължина ок. 3000
м. , в кв. „Изток” и райо-
ните  „Сборно място”  и
„Кулака” на гр.  Балчик.

Ще се подготви процеду-
ра за инженеринг за из-
пълнение  на  отвеждащ
колектор с цел измества-
не на точката на зауства-
не на 1 морска миля на-
вътре от морския бряг, на
реконструкция на ограж-
дащия вълнолом и на тре-
ти утаител (при доказана
необходимост след извър-
шване на ПИП) в системата
от утаители на ПСОВ гр.
Балчик (работно проекти-

ране, строителство и доста-
вка на оборудване); Първи-
ят етап ще приключи с одо-
брен доклад за изпълнение
на първи етап от проекта.

През втория етап ще
се проведат процедури
за избор на изпълните-
ли и ще се изпълни стро-
ителството.

Общата  стойност  на
проекта е 18 884 558, 48
лв. Срокът за изпълне-
ние – 23 месеца.

Íàãëîñòòà êàòî ÿâëåíèå

Тя  отново  дойде  от
Е.ОН България Продаж-
би АД (Ново име: Енер-
го – Про Продажби АД),
която ни уведомява, че
от  1  октомври  2012  г.
променя крайния срок за
заплащане на консуми-
раната от нас ел. енергия,
като този срок е до десе-
то число на всеки месец.
Лаконично и любезно ни
предупреждава да имаме
предвид, че след тази да-
та се начислява законна
лихва за просрочено пла-
щане и телефон за инфор-
мация: 0 700 161 161. То-
зи телефон, не знам за-
що,  даваше  постоянно
заето. Защото преди про-
сто ти спират тока, а сега
как ще се процедира? Да
не стане както заплаща-
нето  на  ВиК  услугите,
натрупват се лихви, пол-
звателят не ги плаща, а
водата си тече от пусто-
то в празното и държав-
ната  фирма  отива  към
фалит. До сега употребе-
ната ел.енергия се плаща-
ше до 25 число на месе-
ца. Това, което ще ни се
случи  е  нов  удар  под
кръста  за  голямата  ар-
мия от пенсионери и без-
работни.  Пенсията  си
вземам на 15 число и за
какво първо да мисля ве-
че не знам – за хапчета,
за ток, за храна, за ВиК
услуги … И то след като
вече 3 години ГЕРБ и не-
говото правителство не
индексира мизерните и
орязани пенсии, въпреки
високия ни индивидуа-
лен  коефициент.  Този
студен душ дойде след
вестта, че водата скок-
на с 15 стотинки нагоре
на 1 август 2012 г. и с
ДДС стана 2.84. Това са
контурите  в  общи  ли-

нии за нашето бъдеще с
блестящи застрашител-
ни изненади.

В близък план, според
Дарик Радио балчишки-
те роми дължат над 200
000 лв., а в квартал „Из-
грев”, сумата е над 70 000
лв. и има 60 официални
абоната и още 250 неле-
гално свързани за водоп-
ровода. Ето част от инте-
грацията на ромите в съ-
временното им демокра-
тично общество.

Не  говоря  за  кв.  „Из-
ток”, там какафонията до-
пълва картинката. Изгра-
дените постройки са без
нормален акт за собстве-
ност на земята, скица, раз-
решително за строеж и т.н.

Моя водомер е в шахта
1х1х1, а техните на ул. „Ка-
лиакра”… ? Може би ще
си отговорите, защото мо-
ят електромер е също из-
несен  на  улицата  на  80
см.височина, а в кв. „Изг-
рев” – на 4 м. височина.
Чудя се как тези консума-
тори на различните видо-
ве енергия имат изграде-
ни и открити партиди, без
официален  документ  за
собственост.

Защото, когато ми бе-
ше  нужно  да  си  издам
нужните  документи  за
строеж  –  скица,  план,
разрешително  и  т.н.  се
превърнах в борец с ме-
стната  администрация.
Не е ли това нова форма
на расизъм спрямо чест-
ния данъкоплатец ? Въп-
реки тези наши съграж-
дани от „Изгрев” и оста-
налите плащат ли данък
сгради, такса смет ?

Няма да споменавам за
тяхната адресна регист-
рация, защото на застро-
ена площ от 32 кв.м са
записани  14  човека  –
възрастни родители, три
деца  над  50-  годишна
възраст, които имат също
деца и внуци. Естестве-
но, живеят на квартира
като не се регистрират за
новото си местоживеене,
защото  наемодателят
трябва да плаща местни
данъци.  Трябва  ли  да
спомена как е интегрира-
нето на ромското мнозин-

ство  в  републикански
мащаб в Сливен и Ямбол
? Но да не гледам в чуж-
дата градинка.

Имаме 21 общински съ-
ветници и една рота ко-
мисии в различни напра-
вления. Навярно и те, ка-
кто  техните  по-големи
батковци от парламента
(само  не  знам  защо  са
толкова много за толко-
ва малка държава) мъл-
чат и  „папкат”. Ако  не
мълчат няма да „папкат”.
Иначе аут. Идва зимата,
а без ел. енергия, вода,
отопление сме за никъде.
Погледнете списъците в
нашето „социално подпо-
магане” – дърва, парич-
ни помощи за „самотни
майки”, които идват от
Полша да си получат па-
ричните помощи и пак
заминават като не забра-
вят да излязат на улица-
та да протестират с най-
новите си винаги дрехи,
модерни отвсякъде, заб-
равили този път да се об-
лекат със сценичните ко-
стюми за служителите от
„социално подпомагане”.
На единия полюс е Бой-
ко Борисов и сие, които
ни обещават светло бъ-
деще без установен срок,
май ще бъде на „куково
лято”. Непрекъснато ни
споменават, че сме в Ев-
ропа, макар и със скъса-
ни, износени обуща, зас-
танали нетърпеливо пред
високия праг на Шенген,
а там летвата е дигната
много високо. А ние се
чудим защо ни върнаха
ромите от Франция.

Мнозинството конста-
тира, че 45 години сти-
гат, но си мълчат за из-
миналите 20 – увелича-
ваща се безработица, ко-
ланът  се  затяга,  но  не
трябва да се безпокоим.
Вода ще има за всички, а
дъното вече май е близо.
Дали затова президентът
на Републиката ни заяви
наскоро, че ни очаква те-
жка 2013 година. Може
би не е съгласувал изка-
зването  си с премиера.
Какво е имал предвид, аз
не мога да кажа. А вие ?

Георги ЙОВЧЕВ

Ñúæàëÿâàì!

    Мильо Йочев

Преди 5-6 дни две жени и
един мъж – руснаци и пре-
водачът им българин ме по-
молиха да ги запозная с ис-

торията и забележителнос-
тите на Балчик. Минахме из
града, после по околовръс-
тния път, откъдето се вижда
разположението на  града.
Гостите, удивени от гледка-
та, снимаха града и хубавия
залив. По пътя ги запозна-
вах с историята на  града.
Водих ги из кв.”Левски” и
неусетно стигнахме до раз-
копките на крепостта в бли-
зост до Старите гробища.

Като видях в какво състо-
яние е крепостта, поисках да
се  връщаме, но рускинята

премина през високите мага-
решки бодили, през рова с
нахвърляни разни боклуци и
се озова през входа на разко-
пките. Видяла занемареност-
та, тя с възмущение попита
какво е това, сочейки боклу-
ка и човешкия бой магареш-
ки тръни. „Как е възможно
това, така ли се отнасяте със
старините си  и с история-
та?”Мълчах, какво можех да
кажа. Съжалявах, упреквах
се, че ги доведох тук.

Доколкото  знам,  полу-
чаващите социални помо-

щи  трябва да заработват
по няколко дни, за да имат
право на помощ. Предла-
гам една група от тях да
се изпрати да изчисти бо-
дилите, боклука  от рова,
цялата крепост. Работата
е за не повече от 1-2 часа.
Така  няма  да  изпада  и
друг  в  неловко  положе-
ние като мен. А и дълг ни
е да се отнасяме подоба-
ващо към старините – на-
шата история.

Мильо ЙОЧЕВ -
старият войн

Äà ïðèëàñêàåø êðàñîòàòà
Това сториха служители-

те  от балчишката универ-
ситетска ботаническа  гра-
дина (УБГ), които в модер-
ната  си  нова  бронирана
оранжерия, която разпола-
га с постоянна експозиция
за кактуси  и сукуленти  и
площ близо 1000 кв.м се от-
кри фотоизложба „Дунав -
истинската река” (от 10 до
20 септември 2012 г.). Тя
е организирана от  НС  на
РБ, посолството на Румъ-
ния  в  София и  междуна-
родната  природозащитна
организация WWF.  Шест
автори  от  4  европейски
държави са ни представи-
ли фотоси на долното те-
чение на река Дунав.

След пролома „Железни
врата” и големите язовири
между Сърбия и Румъния,
реката забавя своя ход и е
последната запазена свобо-
дно течаща вода, а в плете-
ницата  от речни  ръкави,
острови и блата  пулсират
със своето присъствие нав-
сякъде във  времето. За  да
бъде това състояние на ре-
ката трайно, повече от  15
години  WWF  работи  съз-
нателно по опазването  на
реката, на която, за  съжа-
ление, 80%  от крайречни-
те местообитания и рибни
ресурси  са вече  унищоже-
ни, най-много през ХХ век.
Един  тревожен сигнал  за
фатално останалите 20%.

Близо 10 години работих
в Централна Европа, а хо-
рата, които живеят там сар-
кастично споделиха с мен
(като разбраха, че съм бъл-
гарин), че в долната си част
река Дунав е дебелото чер-

во  на  Европа,  а  нашето
Черно море  е клоаката  на
континента ни.

Сега оптимистично  ни
звучи  фотоизложбата
„Дунав  –  истинската  ре-
ка”. Може би  поради ли-
псата на друга. Независи-
мо  от негативите,  прави-
телствата  на  България,
Румъния,  Молдова и  Ук-
райна  са  се  споразумели
за създаване на зелен ко-
ридор – Долен Дунав. Ка-
кво означава това?

Всяка пролет WWF про-
вежда изследователски ек-
спедиции на нашия и  ру-
мънски бряг, като следи съ-
стоянието  на водата,  бре-
говете, застрашените видо-
ве птици от изчезване, кои-
то не са малко. А също така
и есетровите дунавски ри-
би. Работят за опазване на
островите: Ковачев, Козло-
дуй,  Алеко,  Есперанто.
Възстановени са  крайреч-
ни местообитания, за да се
осигури безопасността  на
хората, обитаващи района.
Не е  забравено и  блатото
Кайкуша в природен парк

„Персина” край Белене. В
новите планове на ЕС река
Дунав  вече е  обозначена
като „Транспортен коридор
7”, успоредно с това WWF
настоява пред всички заин-
тересовани: „Да пригодим
корабите към реката”, а не
реката към корабите.” Въ-
просът опира до там река-
та да не се превърне в тран-
зитен  канал с  унищожени
природни ресурси, борей-
ки се за защитени зони, въз-
становявайки стари  кори-
та  на  реки  и  разширени
граници  за  опазване  на
флората и фауната в цяла-
та крайбрежна зона.

Тази изложба е била в ре-
дица градове на България,
а сега идва от столицата Бу-
курещ. Може би това е бил
поводът в балчишката УБГ
да присъства Н.П. послани-
ка на Румъния в София г-н
Антон  Пъкурецу, заедно  с
културното аташе  Григор
Герчану,  като  първият
провокативно  (не  само
според мен), каза пред вси-
чки: „Изложбата си е в „къ-
щи” – тук в Балчик”. Това

изказване е многозначител-
но, защото мисля, че и мо-
ята къща се намира в моето
отечество.  А  при  негово
превъзходителство това  е
възможно, ако има българ-
ска жилка.

Вярвам и съм убеден, че
Н.П.  е  останал  приятно
впечатлен  от  старателно
подредената експозиция от
балчишките ботаници, раз-
казваща с исторически фа-
кти за строежа на лятната
резиденция пред близо 100
години от тяхната румън-
ска  кралица  англичано-
рускинята  Мария.  Не
знам  защо няма  подобна
експозиция  за  периода
1916-1940 г., както и епо-
халния  труд  на  академик
Даки  Йорданов,  А.  Мин-
чев,  Н. Момчилов,  които
са превърнали резиденци-
ята в прекрасен парк.

Днес личи трудът на бота-
ниците за отличното стопа-
нисване на УБГ. Изложбата
е намирала своето подходя-
що място. Как да не останеш
възхитен от този факт.

Георги ЙОВЧЕВ




